รายงานการประชุมผูบ ริหาร คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ครั้งที่ 12/2557
วันที่ 22 กันยายน 2557
ณ หองประชุมชั้น 2 สํานักงานคณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร
------------------------ผูมาประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารยมนสิชา เพชรานนท
2. นายวรัฐ ลาชโรจน
3. ผูชวยศาสตราจารยชูพงษ ทองคําสมุทร
4. นายธรรมวัฒน อินทจักร
5. รองศาสตราจารยยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล
6. ผูชวยศาสตราจารยเขมโชต ภูประเสริฐ
7. นายนรากร พุทธโฆษ

คณบดี ประธานที่ประชุม
รองคณบดีฝายบริหาร
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวางแผนและการพัฒนา
รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา
ผุชวยคณบดีฝายบริหาร

ผูเขารวมประชุม
1. นางอโนชา นนทคุปต
2. นายอนุวัฒน กิจโกศล
3. นางสาวหทัยรัตน วงษสุพรรณ
4. นางสาวกตัญชลี ประนม
5. นางอรจิตรา พิริยะศรัทธา

เลขานุการคณะ
หัวหนางานนโยบายและแผน
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามวาระตางๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องการใชจายงบประมาณ 2557
1.1 รายงานเงินคงเหลือและสรุปรายจายปงบประมาณ 2557

-

หัวหนางานแผนแจงตอที่ประชุมเกี่ยวกับรายงานการใชจายปงบประมาณ 2557 ในประเภทรายจายสําหรับสวนกลาง 65%
แรก สําหรับฝายบริหาร ใชไปรอยละ 94.74และ คณบดีแจงวา มหาวิทยาลัยใหเราขอใชงบประมาณการกอสรางใหแลวเสร็จ
ใหทันปงบประมาณ 2558
และหัวหนางานแผน แจงตอที่ประชุมในประเด็นการใชจายเงินปงบประมาณ 2557 ดังนี้
โครงการใหมตามแผนยุทธศาสตร มียอดจํานวนเงิน 4 ลานบาท
สรุปงบป 2557 มียอดเงินติดลบอยู 8 ลานบาท ซึ่งดูจากยอดจายเงินเดือนพนักงานจะสูงขึ้นเรื่อยๆ ตามที่ปรับตามมติ ครม.
และมีการปรับเงินเดือนขึ้นระหวางป
รองคณบดีฝายวางแผน จึงเสนอใหจัดงบดําเนินการใหม แยกตามลําดับความสําคัญ โดยคณบดีขอใหรองคณบดีฝายบริหาร
เปนผูรับผิดชอบ ดังตอไปนี้
หมวด 0102 คาจางผูสอบบัญชี
หมวด 0103 คาตอบแทนเจาหนาที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

-

หมวด 0105 คาเบี้ยประชุมและอาหารวาง
หมวด 0128 หมวดพัฒนากายภาพ
หมวด 0132 หมวดโครงการสานสัมพันธ
หมวด 0133 Bonus
หมวด 0134 กองทุนพัฒนาสงเสริมบัณฑิต
หมวดเงินที่อยูในความรับผิดชอบของ รองคณบดีฝายวิชาการ คณบดีใหจัดกลุม รวบเปน 19 รายการ
หมวด 10110 คณบดีเสนอใหพิจารณาวาในโครงการใดเปนโครงการยอยที่มีความสอดคลองกับโครงการยุทธศาสตรของ
คณะฯ ใหโยกยายไปโครงการตามแผนยุทธศาสตร

1.2 พิจารณางบประมาณการใชจายในสํานักงานคณบดี
ที่ประชุมพิจารณางบประมาณการใชจายเงินและ เลขานุการคณะฯ พิจารณาในสวนงบประมาณการใชจายใน
สํานักงานคณบดี
มติ ที่ประชุมใหตัดยอดรายจายออกคงเหลือ 3,100,000 บาท

1.3 พิจารณาปรับลดงบประมาณสําหรับจัดกิจกรรมโครงการ ของหลักสูตร สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
คณบดีพิจารณากิจกรรม/โครงการของหลักสูตรฯ พิจารณาตารางการขอใชจายเงินปงปประมาณ 2558 พบวาจะมี
บางกิจกรรม/โครงการ ที่ถูกปรับลดงบประมาณลง สวนรายการไหนที่ชื่อซ้ํากันไดกับโครงการตามแผนยุทธศาสตร ใหนําไปรวมกัน
ในโครงการยุทธศาสตรปรับลดงบประมาณสําหรับจัดกิจกรรมโครงการ ของหลักสูตร ID
มติ ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 การขอจัดซื้อเรื่องครุภัณฑ ป 58
2.1 รายการความตองการครุภัณฑ งบประมาณเงินรายได ป 2558 แยกตามกลุมงาน มีดังนี้
งานบริการศึกษา
1 เครื่องโปรเจคเตอรสําหรับ ใชในงานบริการศึกษา จํานวน 5 เครือ่ ง
2. เครื่อง Labtop : Lenovo จํานวน 2 เครื่องสําหรับ งานบริการศึกษา ,
3. กลองถายวิดีโอ สําหรับงานบริการศึกษา เดิมขอไว 1 เครื่อง (ทดแทนเครื่องเดิมที่เกาและชํารุดแลว) และผูบริหารฯ ให
ความเห็นวาควรจะใชเปนสวนกลางของคณะและใหจัดซื้อเพิ่มจํานวน 1 เครื่องสําหรับใชงานภายในคณะดวย
งานบริหารงานทั่วไป
-

ครุภัณฑ โตะทํางานและเกาอี้สําหรับอาจารยที่ บรรจุใหม จํานวน 10 ชุด
มติ ผูบริหารใหจัดซื้อเฉพาะเกาอี้นั่ง และใหตัดไปใชจากเงินกองทุนสงเสริม

-

ครุภัณฑตูบานเตี้ยเก็บเอกสารสําหรับอาจารยที่ บรรจุใหม จํานวน 10 ชุด
มติ ผูบริหารใหปรับจํานวนเพิ่มเปน 20 ชุด

-

เครื่องปรับอากาศ หองจัดการศึกษา 2 เครื่อง และหองประชุม ชั้น 2 2 เครื่อง รวม 4 เครื่อง อาคารสํานักงานคณบดี
ใหจัดซื้อทดแทนเครื่องเดิมในงานบริการศึกษา

ครุภัณฑสําหรับ หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม
คณบดีเสนอใหหลักสูตรฯ จัดลําดับความสําคัญของครุภัณฑที่ตองใชใหม โดย ใหทําเปนแผนการขอเบิกใชครุภัณฑสําหรับ
3 ป และแตละรายการที่ขอจัดซื้อขอใหระบุคุณสมบัติหรือมีตัวอยางโบวชัวรของอุปกรณที่ขอจัดซื้อดวย และบอกเหตุผลวาใชใน
รายวิชาใด ใหทําอะไรไดบาง และขอใหจัดซื้อในงบประมาณแผนดิน
ครุภัณฑสําหรับหลักสูตร เทคโนโลยีอาคาร มหาบัณฑิต
คณบดีเสนอวาอุปกรณที่ขอจัดซื้อของหลักสูตรในกลุม ที่มีราคาแพง ใหเขียนเปน “ ชุดปฏิบัติการ” และขอจัดซื้อใน
งบประมาณแผนดิน
ครุภัณฑสําหรับ หลักสูตร สถ.ม. ปร.ด. สถาปตยกรรมศาสตร มีรายการที่ตัดออกไมใหจัดซื้อในงบประมาณ 2558 มีดังนี้
1.
2.
3.
4.

เครื่องหาพิกัดดวยสัญญาดาวเทียม GPS ยี่หอ GARMIN
จํานวน 1 เครื่อง
เครื่อง GPS พกพา Garmin ETREX10
จํานวน 1 เครื่อง
เครื่อง GPS พกพา Garmin Nuvi 42
จํานวน 1 เครื่อง
เครื่องวัดระยะทางเลเซอร ใหเสนอราคามาใหม เนื่องจากมีความตองการที่ซ้ําซอนกันระหวางหลักสูตร ป.ตรี
สถาปตยกรรมศาสตร และหลักสูตร สถ.ม. ปร.ด. สถาปตยกรรมศาสตร
ครุภัณฑสําหรับหลักสูตร การวางแผนภาคและเมือง มหาบัณฑิต 4 รายการ เปนชุดโปรแกรม Extension ArcGIS 3D ให อ.สุกัญญา
เปนผูรวบรวมใบเสนอราคาและระบุคุณสมบัติการใชงาน เสนอใหคณบดีพิจารณากอน และคณบดีเสนอให อ.สุกัญญา เขียนระบุ
ความตองการจัดซื้อใหใชคําวา “ ชุดปฏิบัติการ”
มติ ที่ประชุมทราบ

นางอรจิตรา พิริยะศรัทธา
ผูจดบันทึกรายงานการประชุม

ผูชวยศาสตราจารยมนสิชา เพชรานนท
ผูตรวจทาน

